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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  15. júna 2022 od  08.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

Prítomní:          39  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:      11 členov VR PraF UK   

 

 P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. - 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docent. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Daňko, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docent. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. -   Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v  odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docent. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Andrej Beleš, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v  odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) 

– schválenie  návrhu na udelenie titulu docent. 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Martin Štrkolec, PhD. - Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v  odbore 

trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.7.) – schválenie  predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 
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7. Informácia dekana 

 

8. Rôzne 

 

9. Záver 

 

 

Bod 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK. 

 Prodekan pre vedu a rozvoj PraF UK prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. skontroloval účasť 

členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov  VR PraF UK, 

t.j. z 50 členov bolo prítomných 39 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

Spolu celkový počet prítomných členov VR PraF UK: 39. 

  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri všetkých hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť. 

Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na 

hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom 

k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF 

UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok 

jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:   

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 
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Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a 

privítal všetkých jej prítomných členov. 

 

  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie 

či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. doc. 

PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Hlasovania na zasadnutí VR PraF UK dňa 15.06.2022 o 

 jednotlivých bodoch programu sú realizované ako tajné. 

 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           37 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 15.06.2022  ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2:  

 

Za:            34 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 15.06.2022 ON-LINE 
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prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Hlasovania VR PraF UK dňa 15.06.2022 

o jednotlivých bodoch programu sú realizované ako tajné. 

 

 

 BOD 2) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.,  

- Univerzita  Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD. v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.). Potom odovzdal 

slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene 

predsedu habilitačnej komisie prof. ICDr. Cyrila Vasiľa, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a 

prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

habilitanta v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.12.), zo dňa 27.05.2022. 

 

Predseda: 

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 

Pracovisko: Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská diecéza, Spišské Podhradie, SR,  

(sudca cirkevného súdu) 

 

Oponenti:  

prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. 

Pracovisko: Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Teologická fakulta, České Budějovice, 

ČR 

 

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská diecéza, Spišské Podhradie, SR,  

(sudca cirkevného súdu) 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Očistná prísaha v klasickom kánonickom práve. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Prísahy v stredovekom kánonickom práve.  
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Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. zo dňa 27.05.2022. Počet 

členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet 

záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.  Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh 

predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD., v študijnom  

odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.12.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do 

ktorej sa nikto neprihlásil a tak a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-

LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:           37 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

  

 

Uznesenie č.  3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD. 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

Bod 3) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Daňko, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF 

UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore občianske  

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.), zo 

dňa 08.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 
    
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.   

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Práva k cudzím nehnuteľnostiam pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí 

 

Téma habilitačnej práce:  

Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Martina Daňka, PhD. zo dňa 08.06.2022. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných 

hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.  Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., v študijnom  odbore občianske  právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že 



 7  

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bola na mimoriadne vysokej úrovni a prihovoril 

sa za podporu tohto návrhu.  

 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov:  37 

z toho: 

Za:           37 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

 

Bod 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. - Univerzita  

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD., v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK 

zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore správne  právo 
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(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.), zo dňa 

10.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.   

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR     

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Problematické právne aspekty elektronizácie zdravotníctva a využívania prvkov telemedicíny 
 

Téma habilitačnej práce:  

Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína 

 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. zo dňa 10.06.2022. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných 

hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.  Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD., v študijnom  odbore správne  právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že 

habilitačná práca bola zaujímavá a jej obhajoba bola na veľmi dobrej úrovni. Vyzval členov VR na 

podporu tohto návrhu.  

 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 
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skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 36 

z toho: 

Za:           36 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

 

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Andrej Beleš, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore trestné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 

schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK 

zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore trestné  právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.), zo dňa 

14.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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Členovia: 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR     

 

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

              

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Právo na účinné vyšetrovanie z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a vnútroštátnych 

súdnych inštitúcií 
 

Téma habilitačnej práce:  

Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke 

 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Andreja Beleša, PhD. zo dňa 14.06.2022. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných 

hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD., v študijnom  odbore trestné  právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že 

habilitant sa kvalifikovane pripravil na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce a na 

všetky položené otázky odpovedal na vysokej odbornej úrovni. Habilitant podľa jeho vyjadrenia 

vystavil veľmi dobré vysvedčenie Ústavu európskeho práva. Vyzval prítomných členov VR PraF 

UK na podporu návrhu pri hlasovaní o predmetnom návrhu.K výzve na podporu návrhu sa pripojil 

aj predseda VR PraF UK. 

 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 
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Hlasovanie č. 6:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:            37 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) 

návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

BOD 6 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Štrkolec, PhD. - Univerzita   

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Právnická fakulta, Katedra trestného práva,  v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce 

v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Martinovi Štrkolcovi,     

PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.7.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre 

vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou 

činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky 

kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) a podporil 

konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce.  

 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 6 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju uzavrel.  Doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. sa vyjadril, že 

nebude hlasovať z dôvodu, že je v príbuzenskom vzťahu s habilitantom. Následne predseda VR 

PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať. 
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Hlasovanie č. 7:   

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:            38 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasoval 1 člen VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných), doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

 

Uznesenie č. 7:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Štrkolcovi, PhD.  -  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v 

odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.7.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
    
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.   

Pracovisko: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

              

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Poškodený a obete trestných činov v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky 

 

Téma habilitačnej práce:  

Zákonnosť v trestnom konaní 
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BOD 7) Informácia dekana 

Dekan PraF UK informoval prítomných, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa uskutoční dňa 

23.06.2022 o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Ďalšie zasadnutia VR 

PraF UK plánuje na mesiace október a november 2022 s tým, aby sa uskutočnili kontaktnou 

formou. Ďalej uviedol, že v týždni od 20.8.2022 sa uskutoční hlasovanie per rollam ohľadom 

začínajúcich konaní. 

Predseda VR PraF UK oznámil prítomným, že pracovníčka Oddelenia vedy a doktorandského 

štúdia JUDr. Ing. Eva Jonatová ukončuje k 30.6.2022 pracovný pomer.  

Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

uzavrel rokovanie o tomto bode. 

  

BOD 8) Rôzne 

Predseda VR PraF UK skonštatoval, že nikto z prítomných členov VR PraF UK nemal žiadne 

pripomienky a námety do tohto bodu a preto tento bod uzavrel. 

 

BOD 9) Záver 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil.  

 

 

V Bratislave, dňa 15.06.2022 

  

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

        

Zapísala: Nikoleta Hanáková 


